pl*DR

Lubań, ul, Tadeusza Maderskiego 3
83422 Nowy Barkoczyn
tel, 58 326-39{0, fax. 58 309-0945
e-mail: sekretariat@podr. pl, www.podr.pl
NlP 583_28{0_729, REGoN 003003186

pOMORsKl 0ŚRODEK
DORADZTWA ROLNlczE60
W LUBAN|U

Formularz zgło§zenia
osoby do przygotowania terenu rvystawienniczego podczas operacji pt. orKaszubska Jesień

Rolnicza - Wystawa Zwierząt i Zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi" w ramach
Planu Dzialania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny
na lata 20t6-20t7 (umowa zlecenie)

Imię

Nazwisko
Data i miejsce urodzenia

PE§EL
Numer telefonu
Adres zameldowania

Adres zamieszkania
(eżeli jest inny niż adres
zameldowania)
Czy jest Pan/Pani dyspozycyjny

TAKAIIE

Czy posiada Pan/Pani
doświadczenie w pracy ze
zsvierzętami? Jeślitak, proszę
podać kiedy i gdzie pracowałła
PanlPani ze zwierzętami oraz
krótko onisać zakres nrac.

TAKA{IE

w dniach 14-15 wrześniażOt7r,
oraz 18-19 września 20l7r.?

l{rrli**x §i**
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"EuropBFki

Fundusa Rolny na rzece Rozwt{łl sszarórv

We§§ń:

Europa inw§8ttlią€a

w obszary

Opelaciłr wspólftnamolrana ze środk&r UŃ E{rrop§Fldoj w ramac*r Krajouaj §bt*
Pląrału RoałĘJtJ Obszarów Wbjekk*t ne bta 2014 - 2020

kęMĘe Zarąlzafua

Programsm fuevvoju Ob§zaóul WĘskkh na lata 2014
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Obvalór

\ĄlleJskicft

2020 - Minietęr Rotnk*ła i Rozwoju Wsi

Ę

l::,]
,::!

(data)

(podpis)

,,Wyrazam zgodę na przefr,taruanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 t. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2lt4 r. Nr 1 l82 zę zm.)".

Formulaz zgłoszenia na|eĘ przesłaó na adres poczty

elektronicznej:
sekretariat@podr.pl, osobiścielub za pośrednictwem poczty na adres: Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Norvy
Barkocryn do dnia 17 sierpnia 2017 roku do godziny 12:00.
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Europe ifwa§hrjącs w obcrary wie|skie"

uopólfrlwnowana ze ślpórór Urii Europ*rjd w rarnań Kr{oweJ §bt)i obazarfu Wiqisl(iń
Ptograrru RołĘu 0bcaatw WĘ§<i*l n6 lata 20 14 - a20
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Obsaańw iĄr,ejekhlt na lata ff'l4 - &20

_

Mir$star Rdnktua l Rozrłoj§ Wd

